
 

 

APRIL 2021  

 

 

STUDIEUDGIFTER 2023/2024  
 

(JF. AFSNIT 5 I ANSØGNINGSMATERIALET: VILKÅR OG BETINGELSER.)  

 
1.1 Betaling 
 

Pris og betalingsplan 

Studieafgiften for MMD udgør 195.000 kr. Umiddelbart efter optagelse betales en opta-

gelsesafgift på 15.000 kr. og studieafgifter forfalder herefter i fire (4) rater:  
 
Forfaldsdato Studieafgift Øvrige udgifter  

(som MMD lægger ud og viderefakturerer til deltager.) 

Efter optagelse 15.000 kr.  

Januar 2023 – 1 semester 45.000 kr.  6.500 kr. (inkl. obligatorisk intro internat)  

August 2023 – 2 semester 45.000 kr. 2.500 kr. (ekskl. AOM konference)  

Januar 2024 – 3 semester 45.000 kr. 2.500 kr.  

August 2024 – 4 semester 45.000 kr. 2.500 kr.  

I alt 195.000 kr. 14.000 kr.  

 

Udgifterne er uden moms, idet uddannelse ikke er momsbelagt. Betaling kan fordeles 

over tre budgetår, eller du kan vælge at betale helt eller delvis for hele studiet på for-
skud.  

 

Studieafgiften 

Studieafgiften dækker udgifter til undervisning, vejledning, eksamen (3 eksamensfor-

søg pr. prøve) samt administrativ support.  
 

Andre udgifter 

Studieafgiften dækker ikke udgifter til bøger, transport, internatophold, konference, 

forplejning ifm. undervisning eller dine evt. udgifter til ekstern coach. Til dækning af 

disse udgifter skal du således påregne et beløb på op til (max.) 45.000 kr.   
 

Som det fremgår af betalingsplanen ovenfor, vil udgifter til internatophold og forplej-

ning i forbindelse med undervisning (svarende til 14.000 kr.) lægges ud og viderefak-

tureres af MMD.  

 

Bemærk rammen på 45.000 kr. er estimeret højt, for at kunne rumme deltagernes 
forskellige behov. Den enkelte vil i vidt omfang selv kunne regulere forbruget.  

 

Betalingsmetode 

Fakturering og betaling sker via CBS' elektroniske betalingsportal e-payment og med 

det CBS brugernavn, som du får ved optagelse på MMD-uddannelsen, og et selvvalgt 
password. 

 

Manglende eller for sen betaling 

Det er en forudsætning for deltagelse i undervisning og eksamen, at CBS har modta-

get din betaling. Ved manglende betaling vil du blive udelukket fra undervisning og ek-
samen gældende dagen efter den rettidige betalingsdag.  

 



 

 

 

 

 

Hvis din betaling er forsinket, og du ønsker at fortsætte på uddannelsen, skal du ven-

ligst kontakte MMD’s studieadministration på info.mmd@cbs.dk. 

 

1.2 Undervisning 
 

Undervisning på MMD foregår som holdundervisning jf. uddannelsens studieordning. I 

tilfælde af ekstraordinære omstændinger, kan CBS imidlertid være nødsaget til at kon-
vertere dele af uddannelsen, herunder eksaminer til et online format.  

 

”Ekstraordinære omstændigheder” betegnes som omstændinger CBS ikke er herre 

over og hverken med rimelighed kunne eller burde have forudset eller overvundet, 

herunder, men ikke begrænset til; krig, naturkatastrofer, generalstrejke, terrorhand-
linger, epidemier, pandemier eller regionale nødsituationer og nedlukning af campus i 

den forbindelse.  

 

1.3 Internat og konference 
 

Obligatorisk deltagelse 

Deltagelse på MMD’s internat og konference i udlandet er obligatoriske aktiviteter. Hvis 

du grundet særlige forhold bliver forhindret i at deltage, skal du søge dispensation 
med henblik på alternative prøver. Dispensation stiles til MMD’s Studienævn og sendes 

til info.mmd@cbs.dk.     

 

Pas og visum 

Det er dit ansvar at sikre, at du opfylder de pas- og visumkrav der er gældende for de 
planlagte og obligatoriske rejsedestinationer på MMD-uddannelsen.  

 

Konference og/eller internat udskydes  

Hvis det planlagte internat og/eller den planlagte konference ikke kan finde sted på 

grund af ekstraordinære omstændigheder (som defineret under punkt 1.2), vil CBS 
gøre en stor indsats for at udsætte disse aktiviteter til en senere dato på uddannelses-

forløbet, idet de udgør en vigtig del af din MMD-uddannelse.  

 

1.4 Pause  
 

MMD-uddannelsen gennemføres som et sammenhængende forløb. Det er således ikke 

muligt at holde orlov.   

 
Hvis du får brug for at holde en pause fra MMD-uddannelsen på grund af alvorlig syg-

dom, familieforhold eller andet, bedes du venligst sende en ansøgning herom til stu-

dieledelsen (info.mmd@cbs.dk), som vil vurdere situationen og forsøge at finde en løs-

ning, indtil du kan genoptage uddannelsen som aktiv studerende. Som en del af an-

søgningen skal du vedlægge relevant dokumentation.  

 
En pause indebærer, at du hverken deltager i undervisning eller gennemfører eksame-

ner i en aftalt periode, men du vil fortsat være indskrevet som studerende på CBS 

med de gældende betalingsvilkår på det pågældende forløb.  
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1.5 Udmeldelse 
 

Du har til enhver tid ret til at melde dig ud af MMD-uddannelsen. Dette skal gøres 
skriftligt, ved at sende en e-mail til programleder Lise Balslev, info.mmd@cbs.dk. 

Mundtlig udmelding godkendes ikke.  

 

Ved udmeldelse af uddannelsen efter optagelse, men inden studiestart er du alene for-

pligtet til at betale optagelsesgebyret (kr. 15.000). 
 

Ved udmeldelse i løbet af uddannelsen, vil du alene blive opkrævet studieafgift samt 

øvrige udgifter ifm. uddannelsen tom. det semester, der er påbegyndt, når udmeldel-

sen sker. Dette gælder uanset om du har deltaget i påbegyndt undervisning eller ej.  
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